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1. Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, opgericht in
1995 als Stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den IJssel, en na een doorstart,
notarieel vastgelegd op 09-10-2019, gevestigd te Moerkapelle.
Dit beleidsplan geeft inzicht in:
• Missie, visie en doelstelling van de stichting
• Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
• Het beheer van het vermogen van de stichting
• De besteding van het vermogen van de stichting.
• Het functioneren van het bestuur
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen
rekenen. Met uw steun kunnen wij onze doelstelling verwezenlijken.
Wij staan open voor suggesties, vragen en/of opmerkingen.
Danny Rombouts
Voorzitter

2. Inleiding
Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken heeft tot doel de belangen van gehandicapten,
chronisch zieken en mantelzorgers in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas te behartigen.
Centraal staat dat gehandicapten en chronisch zieken volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de
samenleving. Het Platform is regelmatig met de gemeenten in gesprek, op het gebied van wonen,
welzijn, zorg, openbaar vervoer en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. De leidraad
hierbij is het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bij elk besluit van de
gemeenten zou de betekenis voor de doelgroep vanzelfsprekend moeten worden meegenomen.
Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken tracht door signalering en overleg te komen tot
oplossingen voor praktische zaken die de participatie van gehandicapten en chronisch zieken in de
samenleving belemmeren zoals toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, openbaar vervoer,
fysieke inrichting van de openbare ruimte, levensloopbestendige woningen, toegang tot de
arbeidsmarkt, deelname aan sport en vrijwilligerswerk, toegang tot het onderwijs en adequate
informatievoorziening.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe zij naar de toekomst kijkt.

3. Missie
Het streven van Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken is gelijkwaardige en toegankelijke
gemeenten Waddinxveen en Zuidplas waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen
deelnemen aan de maatschappij.

4. Visie
Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, hierna “Stichting PGCZ” wil haar doelen bereiken
door:
• Voortdurende monitoring van wet- en regelgeving en de uitwerking hiervan in de praktijk;
• Intensief contact met de doelgroep;
• Informatievoorziening via website, sociale media en nieuwsbrieven;
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Het inventariseren van zowel positieve als negatieve ervaringen met gemeentelijk beleid
waarbij knelpunten, die worden ervaren door de doelgroep, bij de adviesraden en gemeenten
onder de aandacht worden gebracht;
Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met de adviesraden. De adviesraden geven
de gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijk beleid;
Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met de gemeenten Waddinxveen en
Zuidplas. Vanuit haar ervaringsdeskundigheid is Stichting PGCZ bij uitstek in staat om
waardevolle informatie te leveren aan de adviesraad en de gemeente over de specifieke
positie van mensen met een beperking;
Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met de lokale politieke partijen;
Overleg en uitwisseling van informatie en kennis met lokale belangenbehartigers en daar waar
mogelijk samenwerking;
Het organiseren van bijeenkomsten waarin informatie wordt gegeven die voor de doelgroep
actueel en van belang is en;
Het stimuleren van beweegactiviteiten voor mensen met een beperking.

5. Achtergrond en toekomst
Stichting PGCZ bestaat uit vrijwillige bestuursleden die zelf tot de doelgroep gerekend mogen worden.
De gehandicapte, de chronisch zieke en de mantelzorger. Ze worden allen vertegenwoordigd in het
bestuur. Deze achtergrond is ook de motivatie om te komen tot een inclusieve samenleving waarin
iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan deelnemen.
Door vergrijzing van de maatschappij en toenemende tekorten in de zorgsector zal het aantal mensen
met een beperking blijven toenemen. Hierdoor, alsmede door de steeds veranderende regelgeving,
zullen er grote uitdagingen blijven komen om een inclusieve samenleving te realiseren en behouden.
Daardoor zal Stichting PGCZ ook in de toekomst een belangrijke functie hebben in de gemeenten
Waddinxveen en Zuidplas.

6. Doelgroep
De doelgroep van Stichting PGCZ bestaat uit de volgende subgroepen:
• Mensen met een handicap;
• Mensen met een chronische ziekte;
• Mensen die mantelzorger zijn voor iemand met een beperking;
• Mensen die vanuit persoonlijk of professioneel oogpunt betrokken zijn bij de doelgroep.

7. Activiteiten
Om haar doelen te bereiken richt Stichting PGCZ zich op diverse projecten:
• Informatievoorziening via website en social media;
• Informatievoorziening via voorlichtingsbijeenkomsten;
• Uit het leven gegrepen, erkenning en herkenning door het delen van ervaringsverhalen op de
website;
• Tweedehands hulpmiddelen, bemiddeling door vraag en aanbod samen te brengen op de
website;
• Contactpunten voor advies, informatie, verwijzingen naar instanties of lotgenotencontact;
• Belangenbehartiging, zowel collectief als individueel;
• Deskundigheidsbevordering, door scholing van vrijwilligers;
• Onderhouden van contacten met de achterban in de ruimste zin van het woord en;
• Deelname aan overleg met diverse instanties en organisaties.
Deze activiteiten en projecten zijn erop gericht om de kennis en zelfredzaamheid bij de doelgroep te
vergroten en de belangen van de doelgroep te behartigen door de aanwezige problematiek en het
belang van een inclusieve samenleving duurzaam bekend te maken bij organisaties, gemeente en
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derden. Om dit te realiseren zal de stichting continu middels overleg, (social) media en brieven deze
instanties blijven benaderen.
Daarnaast zijn wij continu op zoek naar samenwerkingen met andere stichtingen, organisaties en
bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting PGCZ. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen en
mogelijkheden.
Stichting PGCZ voert een breed lokaal mediabeleid. De reden hiervoor is erkenning en aandacht
realiseren voor de doelgroep en haar specifieke problematiek.
In 2020 wil Stichting PGCZ veel aandacht besteden aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
waarbij verduidelijken van de procedures door voorlichting voorop staat. Ook richt Stichting PGCZ in
2020 haar pijlen op de mantelzorger en dan met name op informatievoorziening voor deze belangrijke
doelgroep.
Verder wil Stichting PGCZ, door middel van samenwerking met gelijkgestemde partijen, een impuls
geven aan de mogelijkheden tot bewegen en sporten voor mensen met een beperking in de
gemeenten.
Stichting PGCZ hoopt de vacatures in het bestuur in 2020 in te kunnen invullen en zal zich verder
bezighouden met de, reeds gestarte, projecten met betrekking tot toegankelijke bushaltes, openbare
toiletten, het vijfde dorp in de Zuidplaspolder en de concessie openbaar vervoer.
In 2021 wil Stichting PGCZ starten met een voorlichtingsproject op basisscholen in de gemeenten en
is er de wens vertegenwoordiging te realiseren in de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. Voor de
jaren daarna zullen de projecten worden ingevuld naar aanleiding van ontwikkelingen in de gemeente.

8. Communicatie
Stichting PGCZ hecht er grote waarde aan om op een duidelijke en aantrekkelijke manier informatie
aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Openheid en transparantie over de werkwijze
en financiën zijn voor de stichting vanzelfsprekend.
Via de website www.pgcz.nl houdt Stichting PGCZ geïnteresseerden op de hoogte van haar
activiteiten en deelt zij relevante informatie met de doelgroep. De website is het visitekaartje van de
stichting en er wordt dan ook continu zorg voor gedragen dat de informatie op de website actueel is.
Ook via Facebook, Twitter, Instagram en LinkdIn houdt Stichting PGCZ geïnteresseerden op de
hoogte van haar activiteiten en deelt zij relevante informatie met de doelgroep. Stichting PGCZ brengt
daarnaast 6 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

9. Financiën
Om de doelen van Stichting PGCZ te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Hierbij wordt
uitgegaan van jaarlijkse kosten en basiskosten om de stichting draaiende te houden. Momenteel
draait de stichting volledig op de subsidie die zij ontvangt van de gemeenten Waddinxveen en
Zuidplas.
Stichting PGCZ heeft geen winstoogmerk. Dit is tevens vastgelegd in de statuten van de stichting.
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. De stichting heeft
een betaalrekening bij de ING Bank. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen of
speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinanciëerd.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de
penningmeester een jaarrekening opgemaakt. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
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Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de
besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Op deze wijze legt het
bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website
gepubliceerd.
Via het lidmaatschap van Ieder(in) heeft Stichting PGCZ de collectieve ANBI status.
De vrijwilligers van stichting PGCZ ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Enkel
daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

10. Het Bestuur
In 2019 maakte het voormalig Platform Gehandicapten Zuidplas een doorstart onder de
naam Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas. In 2021 is de naam
aangepast naar Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken.
Het nieuwe bestuur is op 15 juli 2019 gestart met haar werkzaamheden.
Het huidig bestuur bestaat uit:
Voorzitter:

Danny Rombouts

Secretaris/Penningmeester:

Rachèlle Stormbroek

Het bestuur vergadert indien nodig, doch minstens drie keer per jaar. Bestuursleden houden elkaar
per e-mail en telefoon op de hoogte van ontwikkelingen en indien noodzakelijk zullen besluiten
genomen worden via de digitale kanalen.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder andere uit:
• Overleg met instanties, organisaties en gemeente.
• Communicatie en public relations.
• Communicatie via website, social media en nieuwsbrieven.
• Ontwikkelen en organiseren van activiteiten.
• Financieel beheer en overleg over de besteding van middelen.
Rooster van aftreden bestuur:
Voorzitter:
Danny Rombouts (5/6/2023)
Secretaris/Penningmeester:
Rachèlle Stormbroek (1/8/2024)

11. Vrijwilligers
Op dit moment worden de activiteiten van Stichting PGCZ uitgevoerd door de twee vrijwillige
bestuursleden en vijf vrijwilligers. Duidelijk is dat er behoefte is aan meer vrijwilligers en het bestuur
zal die dan ook trachten te werven.
Stichting PGCZ wil graag de volgende functies invullen:
• Penningmeester
• Algemeen Bestuursleden (2)
• Vrijwilliger activiteiten (zowel ontwikkelend als uitvoerend)
• Vrijwilliger contactpunt (lotgenotencontact, advies en informatie gevend)
Voor vrijwilligers van Stichting PGCZ zijn een aantal kernwaarden belangrijk:
• Integriteit
• Transparantie
• Communicatie
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Enthousiasme
Inlevingsvermogen

12. Organisatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Adres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ Moerkapelle

Telefoon:

06-53 70 51 07

E-mail:

info@pgcz.nl
bestuur@pgcz.nl
voorzitter@pgcz.nl

Website:

www.pgcz.nl

Social Media:

https://www.facebook.com/PGCZ/
https://twitter.com/pzuidplas

ING:

NL53 INGB 0009 4294 06

KvK nr.:

41174236
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